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National Interest Waiver or NIW:  

 تقاضای دریافت گرین کارت از طریق شغل بدون داشتن کارفرما و پیشنهاد کاری

 EB-2از انواع ويزاهای مهاجرتی است که در زير گروه   NIWختصار ايا به  National Interest Waiverصطالح ا 

در علم هنر و  ستثنايیدارای توانايهای ا كساني كهم میباشد که قانون اجازه میدهد قرار میگیرد و بطور خالصه به اين مفهو

به م اقداشته باشند بدون كارفرما امريكا داي كشور انند برامیتو اين افراد بخاطر منافع ملي كه يا تجارت و بیزينس هستند 

 وال حتما مدرك فوق لیسانس يا باالتراد بايد افراين اخذ گرين كارت كنند ولي اي ابربا اداره مهاجرت امريکا  تشكیل پرونده 

 exceptionalستثنايي يا انايي اي توارادوم دو شته باشند اد و يا لیسانس به اضافه پنج سال سابقه کار در همان رشته را

ability  ,مه فعالیت ادامريكا اين باشد كه در همان رشته در اسوم قصدشان و بیزينس باشند و يا تجارت و در علم, هنر

 د. بدهن

ستثنايي در تخصص انايي ال بر تواركي دانند مداكه بتو  كارآفرين هاييو ن, مهندسان, انپزشكان, مديراپزشكان, دند

دي مقاالت منتشر شده در اقل تعدان به حدارك میتواين مداز جمله ار میگیرند. اين گروه قرانشان دهند در  را ظرشانمورد ن

ف اهداهمیت تخصص شما در پیشبرد از از كارفرمايان فعلي يا قبلي كه نشان اع,  نامه اخترايي, ثبت امجالت معتبر حرفه 

 شاره كرد.امهم شغلي ي امه هافقناد يا مواردايا قرو ست اكمپاني يا سازمان 

فسر ارد ولي بطور كلي زماني كه ادا يط خاص خود رارك متقاضي شرامدو با توجه به مشخصات  NIWگرچه هر پرونده  

ين استفاده میكند كه انها اي رد يا قبول ايي بره از يك تست سه مرحلابررسي میكند ا ها ره ينگونه پرونداره مهاجرت ادا

 ز:احل عبارتند امر

و مه كار اداقانع كند كه فرد متقاضي قصد ا ره مهاجرت رادافسر اشده در پرونده بايد  ئهارارك اول مدادر مرحله  .1

 رد.ادا ده راد ئهارا ستثنايیانايي اتوو ي مدرك پروفیشنال اران دايي كه در امريكا در همان رشته افعالیت در 

 

ي ارادو نجام میدهد در سطح ملي اتاثیر فعالیتي كه وي و هد فايده ند نشان دارك بايد بتوامد ئهارافرد متقاضي با  .2

ست كه از فعالیتي اتر افر ستثنايیانايي افعالیت وي با توو ده شود كه تاثیر اقع بايد نشان داست. در واهمیت ملي ا

 نجام میدهند.ان بطور معمول در همان رشته اديگر

 

 laborي امتیاز معافیت براز استفاده ارك بايد نشان دهد كه امد هئاراين تست فرد متقاضي با ادر مرحله سوم و  .3

certification شت. به عبارت ديگر اهد دامريكا خواي كشور اثر مفیدي در سطح ملي برامريكا ارت كار از وزا

رما شتن كارفاندو رت كار( از وزا labor certificstionين معافیت )تقاضاي مجوز كار يا از اهد افردي كه میخو

ي منافع ملي انجام دهد براست ار استفاده كند بايد نشان دهد كه كاري كه وي قر( اjob offerپیشنهاد كاري )و 

ند اوردهاي گذشته شما میتوانجام دهید با توجه به دست است ار است. بطور مثال كاري كه شما قرامريكا خوب ا

 ورد.امريكايها بوجود اي ساير ابرا شغلهايي ر

 

لبته وجود همه افرد متقاضي باشند در زير آورده میشود  ستثنايیانايي انند نشان دهنده توامیتوه ركي كامدز ابعضي 

 نیست.مي الزانها ا

 

 ناهمیت و افعالیت وي و يا كار و مقاالت منتشر شده در مورد فرد متقاضي  

ن شهادت اهمیت و افرد متقاضي كار و در رشته مورد نظر كه به فعالیت  و معتبر هد خبرافراز طرف انامه هايي  

 (recommendation letterده باشند )چیزي شبیه به اد

 مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر توسط متقاضي 
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 فعالیت فرد متقاضي باشد.و ت كار اثرو اهمیت اهنده دفقت نامه ها يي كه نشان ايا موو دها ارداكپي قر 

نها بیان اوردهاي شما در ادست و ز شما يا فعالیت انها نامي اوي در ن كه به نحامنتشر شده ديگرت ز مقاالاكپي  

 شده باشند.

 فعالیت در رشته مورد نظرو يا كار و ي تحقیقات ا( برgrantل بر دريافت هر گونه بودجه تحقیقاتي )اركي دامد 

يا و ساير كمپانیها وردهاي شما در رشته مورد نظر توسط اركي كه نشان دهد دست ايا هر گونه مدو ع اختراثبت  

 يا تولید میباشد.و ستفاده اد ديگر در حال افرا

فعالیت و يي كه بايد بطور مفصل در برگیرنده كار انامه و ه رزومه كاري فرد متقاضي اي به همرـرزياباز ارك بعد اين مدا

ره مهاجرت ادارمهاي الزم به ه ساير فامريكا میباشد به همراي منافع ملي ان برافايده و ن در سطح ملي اهمیت و افرد 

 مريكا فرستاده میشوند.ا

حتمال موفقیت شما اجهت ا رك تحصیلي شما مشورت الزم رامدو با بررسي رزومه كاري ا ست ورتي ويزاما در شركت تر

موفقیت حتمال انچه چناو د اهیم داخوئه ارا) دريافت گرين كارت بدون نیاز به كارفرما( به شما  NIWدر باز كردن پرونده 

  هیم كرد.ابه شما عرضه خوا زياد باشد بهترين سرويس ممكن ر

 

 

 Phone Fax  

+1-805-453-5817    + (also in WhatsApp and Viber ) +1-888-661-6185 

+1-818-515-7464    + (also in WhatsApp and Viber )  

+1-213-793-VISA (8472)  
 

 E-mail  Website 
info@weastco.com 
info@trustworthyvisa.com 

http://www.trustworthyvisa.com 

 

 21550 Oxnard Street 3rd Floor PMB #52, Woodland Hills, CA 91367 

   @Trustworthyvisa 
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